LRF Valdes sēde
Protokols Nr. 9-3/2020
Norises vieta un laiks: Valmieras 43-4, Rīga, 28.09.2020, plkst. 10.00
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Dienaskārtība
2020. gada sacensības.
Latvijas izlase RXV
RE prezidenta vēlēšanas un komisijas.
Dažādi.

Izskatāmie jautājumi
Ff
1. 2020.gada secensības.
K.Vents Par Latvijas Kausa fināliem. Latvijas Kausu 2020. gada sezonā izcīnīja RK
“Ķekava/Miesnieki”. Sacensības tika noorganizētas labā līmenī. Saņemti komplimenti no LTV
puses, par operatīvu un profesionālu darbu spēles tiešraides laikā. Baldones stadionā bija
pulcējies liels skatītāju skaits (virs 500). Laukuma kvalitāte visaugstākajā līmenī. Tiesnešu un
komisāru darbs vērtējams ar “ļoti labi”. Pēc sacensībām Latvijas Antidopinga aģentūra veica
dopinga pārbaudes trijiem spēlētājiem: Emīlam Balodim, Elmāram Šefanovskim
(“Ķekava/Miesnieki”) un Artūram Baranovskim (RFC “Livonia”). Sūdzības nav saņemtas un
aptaujātie spēlētāji, skatītāji, treneri, klubu vadītāji ļoti atzinīgi novērtē sacensību norisi. Viss
izdevās kā plānots.
A.Pilenieks izsaka gandarījumu par lieliski noorganizētām sacensībām. Svarīgāku gaisotni protams radīja
TV
ar saviem autobusiem un tik daudzām kamerām, kas mūsu regbija sabiedrībā ir neierasti. Varu
tikai
izteikt pateicību organizatoriem – Kārlim Ventam un Lāsmai Šķēlei.
A.Ameters apstiprina, ka sacensības bija izdevušās, un stadions bija pilnāks nekā uz Latvijas izlases
spēlēm.
Stadionā bijusi pozitīva atmosfēra.
K.Vents izsaka piezīmi, ka lai arī viss plānotais izdevās labi, tomēr apbalvošanas kārtību vajadzēja
organizēt
citādāk. Šķīvi pasniegt pēc konkrētās spēles un pēc fināla spēles tikai kausu.
K.Vents izsaka pateicību visiem cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistījās pasākuma tapšanā un ar atbildību
izturējās
pret saviem darba pienākumiem.
K.Vents informē, ka pieaugušo Latvijas čempionāti un kausi ir noslēgušies. Atlikuši tikai Latvijas Kauss
R7 sievietēm, U16 R7 otrais (pēdējais) posms, kā arī trešais noslēdzošais posms bērnu U10, U12
un U14 grupās.
A.Pilenieks norāda, ka bērnu un jauniešu sacensībās vietnē www.gribuspelet.lv visiem spēlētājiem nav

apskatāmas bildes. RFC “Livonia” klubam līdz šai dienai nav licencēts neviens bērns.
K.Vents paskaidro, ka RFC “Livonia” ir iesūtījusi visus dokumentus spēlētāju licencēšanai, bet, diemžēl,
licencēšanas komisijas vadītājam Kārlim Sarkanam nav bijis pietiekami daudz laika, lai visu
pārbaudītu
un nolicencētu.
A.Šilinskis apstiprina, ka visu dokumentu pārbaude prasa daudz laika, ko šī licenču digitalizācija ir tikai
šogad aizsākta. Progress ir milzīgs un lietas sakārtojas. Apstiprina arī to, ka RFC “Livonia” tika
iesūtījuši
elektroniski vienotu failu ar dokumentiem. Apņemas līdz trešā (noslēdzošā) posma sacensībām
nokontrolēt šo jautājumu, kā arī ieradīsies stadionā pirms sacensību sākuma, lai veiktu gan licenču
pārbaudi, gan veiktu trūkstošo spēlētāju licencēšanu.
K.Vents papildina, tā kā sistēma ir jauna, tad praktiski visi klubi licencēšanos veic pakāpeniski, bet klubu
pārstāvji ļoti atbildīgi pieiet šim jautājumam, lai visi dokumenti tiktu sakārtoti atbilstoši prasībām.
Notiek nepārtraukta informācijas apmaiņa.
A.Pilenieks norāda, ka sistēma ir jāpilnveido, lai to ir ērti lietot treneriem. Tāpat arī jāpapildina spēlētāju
sadaļa ar dzimšanas gadu un profila fotogrāfijām, kā arī konkrētās sacensībās pieteiktajiem
spēlētājiem,
lai to var viegli pārbaudīt un nerastos jautājumi.
A.Šilinskis apstiprina, ka sistēma tiek nepārtraukti gan pilnveidota, gan papildināta. Nākamā gada
sacensības
spēlētāju pieteikumi sacensībām un spēlēm būs arī elektroniski, kā arī katram spēlētājam būs savs
personīgais profils. Tiek domāts arī par digitālajiem spēļu protokoliem, sacensību tabulām, spēlētāju
statistikas datu bāzi.
Valde pieņem zināšanai.
Balsojums par Latvijas Kaus sacensību rezultātiem – vienbalsīgi.
2. Latvijas izlase RXV
K.Vents informē, ka RE atsūtījusi vēstuli, ka Division I North sacensības nenotiks. Aicina federācijas
vienoties par TEST mačiem ar tuvākām kaimiņvalstīm.
Pirms valdes sēdes saņemts arī Latvijas izlases galvenā trenera palīga Kristapa Staņas viedoklis,
kuru
viņš ir arī apspriedis un izdiskutējis ar galveno treneri Geriju Vokeru, un vienojušies, ka šobrīd
nav ne
droši, ne arī lietderīgi organizēt izlases treniņnometnes vai arī piedalīties testa spēlēs.
A.Pilenieks ierosina izlases gatavošanos šogad atcelt un organizēt tikai 2021. gada pavasarī.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
3. Rugby Europe prezidenta vēlēšanas un komisijas.
K.Vents informē, ka ir saņemta vēstule no RE prezidenta amata kandidātiem Kirila Jašenkova. Atsūtīta
elektroniski viņa programma par izmaiņām ko viņš plāno ieviest RE.
A.Pilenieks apstiprina, ka ir bijis telefona zvans no patreizējā RE prezidenta Octavian Moraiou. Sarunā
tika
aicināts balsot par viņu RE kongresā. Bet nebija nekādu piedāvājumu uz sadarbību vai kopēju
attīstību.
A.Ameters un M.Zeltiņš norāda, ka būtu nepieciešams noorganizēt video zvanu ar Kirilu Jašenkovu, lai
ar
viņu iepazītos un izrunātu mums svarīgos un aktuālos jautājumus. U18 un U16 Eiropas
čempionāti.
Klubu turnīri un reģionāli izlašu sabraukumi. RE apdrošināšana izlašu spēlētājiem.

K.Vents apstiprina, ka sazināsies ar Kirilu Jašenkovu un vienosies par konkrētu laiku šādam video
zvanam.
4. Dažādi.
K.Vents informē, ka tika plānots aizvadīt Latvijas čempionātu R7 U18 meitenēm, bet pieteikušās tikai
divas komandas – “Mītava” un “Imanta”. Bet tad vēl ir jāpaplašina vecuma diapazons.
A.Pilenieks norāda, ka vecuma diapazonu paplašināt vairāk nav iespējams. Līdz ar to šīm komandām
organizēt Latvijas čempionātu nevaram.
M.Zeltiņš piedāvā organizēt “Attīstības Kausu R7 U18”, kas notiktu vienā dienā ar Latvijas kausu R7
sievietēm 10. oktobrī.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
M.Zeltiņš ierosina uz pēdējo posmu Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem organizēt silto
ēdināšanu stadionā.
A.Ameters piekrīt, jo tas esot darīts arī pagājušo gadu un esot bijusi ļoti liela atsaucība.
A.Pilenieks ierosina nodrošināt sacensību dalībniekus ar siltu zupu un tēju.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.

Pieņemtie lēmumi.
1. Apstiprināti Latvijas Kausa RXV rezultāti.
2. Neorganizēt Latvijas izlases treniņus rudens ciklā. Pārcelt izlases gatavošanos uz 2021.gada
pavasari.
3. Organizēt video zvanu ar RE prezidenta kandidātu Kirilu Jašenkovu.
4. Organizēt “Attīstības kausu R7 U18 meitenēm” 10. oktobrī.
5. Nodrošināt ēdināšanu bērnu un jauniešu Latvijas čempionāta 3 posmā.
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